
Лікар-асистент (ч/ж/і) загальної 

хірургії 
 

Клініка ім. Карла Тіма (м. Котбус) – некомерційне ТОВ з муніципальною 

формою власності та базова клініка Charité Berlin. Організована за 

найвищими медичними стандартами, клініка є найбільшим роботодавцем 

міста Коттбус, має в розпорядженні близько 1200 ліжок та надає роботу 

більш як 2500 працівникам, понад 200 з яких  є представниками майже 40 

країн світу. 

 

Близько 145 000 стаціонарних та амбулаторних пацієнтів щорічно 

отримують професійні медичні послуги різного профілю в 21 клініці, 2 

інститутах та багаточисельних центрах, що входять до складу СТК. 

 

 

Для нашої хірургічної клініки терміново потрібен 

 

Лікар-асистент (ч/ж/і) загальної хірургії 

 

 

Наша сучасна хірургічна клініка з понад 100 ліжками, крім основної 

хірургії, надає послуги пацієнтам із загальними та складними 

захворюваннями у сферах загальної та вісцеральної хірургії, денної хірургії, 

судинної хірургії, торакальної хірургії, дитячої хірургії та септичної 

хірургії. 

Особливим напрямком нашої хірургічної клініки є міждисциплінарне 

лікування раку, а також дуже складні оперативні втручання у пацієнтів з 

раком черевної порожнини або метастазами в печінці, які потребують 

мультивісцеральної резекції та, за необхідності, гіпертермічної 

внутрішньоочеревної хіміотерапії (HIPEC). 

Хірургічна клініка є партнером Судинного Центру, Центру легенів та 

Пухлинного центру, а також сертифікованого Центру кишківника та 

підшлункової залози Німецького онкологічного товариства. Тісні та довірчі 

відносини з Вами заради Вашого здоров’я особливо важливі для нас. 

  

Ваша зона відповідальності 

• Отримання кваліфікації лікаря-хірурга (ч/ж/і) відповідно до правил 

Бранденбурзької державної медичної асоціації 

• Операційне асистентування в хірургії 

• Медична допомога та підтримка стаціонарних та амбулаторних пацієнтів 

• Комунікація з пацієнтами 

• Ведення медичної документації 



• Активний обмін всередині команди та з колегами з інших відділень для 

забезпечення комплексної діагностики та лікування пацієнтів 

• Участь у чергуваннях 

 

Ваш профіль 

• Завершене медичне навчання та німецька ліцензія на медичну практику 

• Дуже добре знання німецької мови (медицина, рівень C1) 

• Готовність брати на себе відповідальність та застосовувати інноваційні 

практики у лікуванні наших пацієнтів 

• Відмінні соціальні навички та колегіальна співпраця в міждисциплінарній 

команді 

 

Ми пропонуємо 

• Можливість повної підготовки спеціаліста і довгострокова перспектива з 

можливістю постійного підвищення кваліфікації 

• Постійна робота на повний або неповний робочий день 

• Заробітна плата згідно TV / Ä CTK та пенсійна схема компанії 

• Можливість отримання місця в дитячому садку на території кампусу СТК 

• Програма лояльності в аптеці клініки 

• Недороге харчування в їдальні компанії 

• Безліч пропозицій та заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я 

працівників клініки 

• Можлива допомога у пошуку житла, а також можливість тимчасового, 

недорогого проживання в сучасних мебльованих квартирах на території 

лікарні 

• Корпоративні переваги – щедрі знижки на товари від відомих 

постачальників 
 
*Усі персональні формулювання в цьому оголошенні слід вважати гендерно нейтральними 

 

Контакти 

Ми будемо раді відповісти на ваші перші запитання щодо вакансії за телефоном 
0151-59 88 63 56 (7.30 – 8.30, 13.00 – 16.00) або на n.strokan@ctk.de . Ваш 
особистий консультант – Наталія Строкань. Ми говоримо українською! 
 
Додаткову інформацію про клініку та медичну школу можна знайти на нашому 
веб-сайті www.ctk.de. 
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